ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на Област Русе
ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ),
проведени на 17.03.2017 г., в конферентната зала на Окръжен съвет Гюргево
Днес, 17.03.2017 г. от 10.00 часа в зала „Свети Георги“ на Областна администрация
Русе се проведе заседание на СБРЗРГ. Организатори бяха Областна администрация – Русе,
Асоциация „Еврорегион Данубиус”, Окръжен съвет – Гюргево и Трансграничен Бизнес
център „Данубиус”.
Г-н Стаефко Бурджиев, областен управител на област Русе откри заседанието и
приветства с добре дошли всички участници в трансграничната група по земеделие. Г-н
Бурджиев отбеляза, че на смесената земеделска комисия присъстват г-н Дорин Октавиан държавен секретар в Министерството на земеделието на Румъния и г-н Флорин Николае кабинет на Държавния секретар в Министерството на земеделието на Румъния. Областният
управител подчерта, че това високо посещение още веднъж доказва голямото значение, което
има работната група за обединяване усилията от двете страни на реката и съвместното
разрешаване на проблемите в областта на земеделието. Г-н Бурджиев допълни, че двете
страни вече 10 години, членувайки в Европейския съюз, работят съвместно за подобряване
стандарта и качеството на живот на хората. Той обясни, че настоящата комисия е уникална
по своите форма и съдържание по цялото протежение на река Дунав и вече 7 г. се извеждат и
споделят много добри практики, които допринасят икономическия растеж на региона, за
повишаване активността и сътрудничество на фирми и земеделски производители. В
заключение г-н Бурджиев посочи, че проведените над 60 заседания имат широк обществен
отзвук и реални резултати, като създадени партньорства между институции, случени
договори между търговски организации за съвместна дейност, разработени и реализирани
съвместни проекти между Общини и Неправителствени организации. Той пожела днешното
заседание да повтори успеха на предишните след което даде думата на Държавният секретар
в Министерството на земеделието на Румъния да поздрави участниците в срещата.
Г-н Дорин Октавиан, Държавен секретар в Министерството на Земеделието на
Румъния приветства двете делегации. Той посочи, че за първи път присъства на заседание на
земеделската работна група, но от чутото до сега е убеден, че за седемте години от
създаването си комисията се е превърнала в един добър пример и успешна практика.
Държавния секретар допълни, че високото ниво на участниците във форума е още едно
доказателство и признание за изключителния принос на българо-румънската земеделска
група за развиване на трансграничните отношения. Благодари отново за поканата и заяви
своята подкрепа в по нататъшната работа на групата.
В хода на заседанието г-н Бурджиев представи проф. д-р Христо Даскалов, заместникпредседател на Селскостопанската академия София, който беше в качеството си на участник
от страна на министерството на земеделието и храните. Той допълни, че днес за пръв път в
сградата на Областна администрация Русе е г-н Лучиан Корозел, заместник-председател на
Окръжен съвет Гюргево и председател на Съвместната българо-румънска земеделска
работна група. Областният управител преди да даде думата на г-н Корозел уточни, че
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заместник-председател на земеделската група е новият заместник областен управител г-н
Росен Миланов.
Г-н Корезел благодари на всички за топлото посрещане и изрази надежда, че ще бъде
продължено успешното сътрудничество между двете администрации. Той поздрави г-н
Дорин Октавиан, държавен секретар в Министерството на земеделието на Румъния и
подчерта, че неговото присъствие е от огромно значение и признание за работата. Г-н
Корозел посочи, че за 7 години комисията се е превърнала в един механизъм за
трансгранично сътрудничество, който привлича и помага на местни земеделски
производители, на хора от бизнеса, отделни физически лица и не на последно място на
изследователи в тази област. Той благодари на доскорошния заместник областен управител и
председател на комисията г-н Станимир Станчев за приноса и развитието на работната група.
В заключение г-н Корозел подчерта, че ще бъдат полагани усилия за материализиране на
срещите за в бъдеще и постигане на още по-значими резултати, които да се превръщат в
добра практика.
Г-н Корозел, представи румънската делегация:
1. Дорин Октавиан Корчеш, държавен секретар в Министерството на земеделието.
2. Флорин Николае, кабинат на Държавния секретар в Министерството на земеделието.
3. Нику Мърдале, изп. директор на Дирекция „Международно сътрудничество,
стратегии и поректи“, Окръжен съвет Гюргево.
4. Мируна Ефтимиу, зам. директор на Дирекция „Международно сътрудничество,
стратегии и поректи“, Окръже съвет Гюргево.
5. Петра Окишор, директор Окръжна дирекция земеделие – Гюргево.
6. Клара Маркулеску, началник на Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“.
7. Кристина Гъина, експерт в Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус“, секретар на
комисията.
8. Михай Лазър, експерт специалист в Дирекция „Развитие на селските райони“.
9. Николета Гинчя, Директор на Дирекция „Териториален инспекторат за качество на
семената и посадъчен материал“.
10. Емилия Дая, фермер.
11. Константин Патеръу, производител биоторове.
12. Пушкаш Йоана, фермер.
13. Тудор Нену, председател на Земеделска кооперация „Vlaşca”.
14. Андрея Константин, инспектор в Дирекция „Развитие на селските райони“.
15. Лилияна Хуминюк, производител и дистрибутор на семена.
16. Кристина Станчу, съветник в Дирекция Земеделие, Гюргево.
Медии: Емил Талияну – кореспондент на РНР.
Василе Аркану – Гюргевски ежедневник.
Г-н Корозел даде думата на г-н Росен Миланов, заместник областен управител на
област Русе и заместник-председател на Комисията да поздрави участниците в заседанието
на СБРЗРГ.
Г-н Миланов припомни, че работната група е резултат от дългогодишното
сътрудничество на Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево, станало
възможно благодарение на вече 15 годишната работа на Асоциация Еврорегион „Данубиус“.
Той изказа специални благодарности на г-жа Лили Ганчева с помощта, на която през
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годините успешно се осъществява трансгранично сътрудничество между двете
администрации. Г-н Миланов изрази увереност, че работната група за в бъдеще ще
продължава да разширява трансграничното сътрудничество и подобрява бизнес образа на
двата региона.
Г-н Миланов, представи българските участници:
1. Стефко Бурджиев, областен управител на Област Русе.
2. Пенка Попова, началник отдел АКРР в Областна администрация, Русе.
3. Лили Ганчева , изп. директор „Еврорегион Данубиус“.
4. Лилия Георгиева, експерт в Областна администрация, Русе.
5. Проф. д-р Христо Даскалов, заместник-председател на Селскостопанска академия
София.
6. Д-р Георги Дяков, началник отдел „Контрол на храните” при Областна дирекция по
безопасност на храните, Русе.
7. Борислава Братоева, директор на Областна дирекция „Земеделие” Русе.
8. Деница Гаджева, главен експерт-координатор в отдел Русе, Национална служба за
съвети в земеделието.
9. Димитър Кънчев, директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
10. Доц. д-р Галина Дякова, директор на Института по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик” Русе.
11. Димо Недялков, Заместник-директор по производствената дейност на Института по
земеделие и семезнание „Образцов чифлик” Русе.
12. Доц. д-р Веселин Дочев, заместник-директор „Наука“ на Института по земеделие и
семезнание „Образцов чифлик” Русе.
13. Проф. Петър Димитров, представител РУ „Ангел Кънчев“.
14. Катя Горанова, изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на малки и
средни предприятия (БЦПМСП).
15. Михаил Билев, председател в ППК „Старт 93“, село Караманово, община Ценово
16. Валя Владимирова, търговски директор в ППК „Старт 93“.
17. Иван Стоянов, председател на Земеделска кооперация за производство и услуги
(ЗКПУ) „Каран”, с. Червена вода, обл. Русенска.
18. Ивайло Сираков, земеделски производител, с. Пиргово, обл. Русенска.
19. Дарина Варамезова – Кьосева, представител на ЕТ „Техноинженеринг“.
20. Ивалина Цанкова, земеделски производител, посадъчен материал, агроном.
(Приложение 1. Присъствен списък)
Г-н Корозел предложи и подложи на гласуване следния:
ДНЕВЕН РЕД
1.
Представяне на Институтa по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” Русе.
Докладва: доц. д-р Галина Дякова, директор на Института по земеделие и
семезнание „Образцов чифлик” Русе.
2.
Практическа част – запознаване с материално-техническата база на Института.
3.
Дискусия и обмяна на добри практики.
Присъстващите членове на работната група приеха единодушно предложения дневен
ред.
По първа точка от дневния ред доц. д-р Галина Дякова запозна детайлно
присъстващите с материално-техническата база на Института, методите за нови линии и
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сортове на някои култури, технологиите за отглеждане на полски култури и лоза и
извършваната селекционна дейност. Тя представи част от проектите, в които е участвал
Института, в т.ч. „Опазване, съхранение и характеризиране на биоразнообразието при
блатното кокиче (leucojum aestivum) и дивата лоза (vitis vinifera ssp. Sylvestris) в България“ и
осъществените международни контакти. Не на последно посочи, че Институтът „Образцов
чифлик” поддържа растителен геофонд от 12 869 образци сред които пшеница, овес, фасул,
люцерна и други (Приложение 2. Презентация на Института).
Като основен партньор на Института беше представена фирма „Ф+С Агро“ ООД.
Нейната дейност е в областта на търговията с препарати за растителна защита, торове,
семена, зърно и горива, логистиката на дейности по зърносъхранение, консултантски услуги
на земеделски производители и др.
Г-н Корозел припомни, че на първото заседание през 2017 г. е взето решение да се
проведе едно неформално състезание между производители на български и румънски
органичен тор. За целта, той предложи да се гласува доверие на доц. д-р Дякова, която да
създаде организация за провеждане на експеримента. Присъстващите членове на работната
група приеха единодушно направеното предложението.
Дискусията продължи на територията на Института, където двете делегации имаха
възможността на място да се запознаят с дейността му. Доц. д-р Дякова прие
предизвикателството да изпълни приетото по-рано решение за организиране на своеобразно
състезание между ППК „Старт 93”, с. Караманово и Костел Патеръу, български и румънски
производители на органична тор. Беше уточнено експериментът да се реализира в опитното
поле на института и резултатите да бъдат докладвани в комисията след неговото
приключване.
Следващото заседание на българска територия ще се проведе на 12.05.2017 г. в
Русенски университет „Ангел Кънчев“ по време на вече традиционното изложение на
селскостопанска техника. Университетът ще сподели домакинството с утвърдения на нашия
и чужд пазар производител на прикачна селскостопанска техника „Раломекс“ АД гр. Завет.
Приложение:
1. Присъствен списък
2. Презентация: „Представяне на Института по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик” Русе.“

/П/
РОСЕН МИЛАНОВ
Заместник областен управител на област Русе
и Заместник-председател на СБРЗРГ
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